КОШАРКА
Члан 1.
Првенство у кошарци ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)
представља такмичење које организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са
Кошаркашким савезом Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза
за школски спорт Србије.
Првенство у кошарци се организује у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за основне и средње школе и то у категоријама ученика и
ученица.
Члан 3.
Екипу сачињава 10 ученика-ца. Чланови екипа морају имати једнообразну адекватну
спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима клубова и репрезентација.
Члан 4.
Трајање утакмице ограничава се на 4x5 (за основне школе), односно 4x7 минута (за
средње школе) чисте игре, са два тајм-аута у првом полувремену и три у другом
полувремену и по једним у току сваког продужетка игре. У случају нерешеног
резултата игра се продужетак од 2 минута (основне школе), односно 3 минута (средње
школе).
Утакмице се могу играти на игралиштима са одговарајућом подлогом (паркет, асфалт,
бетон и сл.) и димензија 28м х 15м.
Све званичне утакмице, од општинских првенстава до државног играју се лоптама, које
одговарају правилима игре, величине бр.6 ученице и бр.7 ученици.
Свака екипа је у обавези да понесе на такмичење своје лопте за загревање.
Члан 5.
Првенство у кошарци се организује у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво),
окружно (III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво) првенство.
Члан 6.
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и општинских првенстава (II ниво)
одлучује организатор школског, односно општинског првенства.
Такмичења на окружном (III ниво), међуокружном (IV ниво) и државном (V ниво)
првенству се спроводе према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије.
Првопласирана екипа са општинског првенства стиче право учешћа на окружном
првенству.
Првопласирана екипа са окружног првенства стиче право учешћа на међуокружном
првенству.
Првопласирана екипа са међуокружног првенства стиче право учешћа на државном
првенству.
Члан 7.
Утакмице на окружном, међуокружном и државном првенству суде судије које
делегира одговарајући кошаркашки савез у сарадњи са организатором такмичења.
Судије су у обавези да на терен изађу у судијској опреми. На свим утакмицама се води
важећи међународни записник. Оригинални примерак се по завршеној утакмици
доставља организатору такмичења.
Утакмица се региструје у корист противника са 20:0 у следећим случајевима:
- Ако екипа из неоправданих разлога није наступила;
- Ако екипа одбије да одигра утакмицу;

- Ако екипа наступи са чланом екипе који није правилно регистрован;
- Ако екипа наступи са играчем-ицом који-а је на лекарском прегледу проглашен-а
неспособним за такмичење или ако нема важећи лекарски преглед;
- Ако утакмица буде прекинута кривицом једне од екипа.
Члан 8.
На државном првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, добијају
дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну,
трећепласирана бронзану.

